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SVENSKA

samma ansvar att 
rektiv: 1999/5/EG. 

rmity/.

 att inom EU måste 
 till en separat 
med det vanliga 

.

v delar av eller hela 
utan föregående 
KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt en
produkten HS-20 uppfyller villkoren i följande EU-di
Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_confo

Den överkorsade soptunnan på hjul betyder
produkten vid slutet av dess livslängd föras
sopuppsamling. Kasta inte dessa produkter 
hushållsavfallet.

Copyright © 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring a
innehållet i detta dokument i vilken som helst form, 
skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.
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trerade varumärken 
retagsnamn som det 
kännetecken som 

håller sig rätten att 
 beskrivs i detta 

t för förlust av data 
indirekt skada, 

den. Förutom vad 
nga garantier av 
nklusive, men utan 
nna lämplighet och/

iktighet, 
ia förbehåller sig 
r som helst utan 
Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är regis
som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och fö
hänvisats till kan vara varukännetecken eller närings
tillhör sina respektive ägare.
Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbe
göra ändringar och förbättringar i de produkter som
dokument utan föregående meddelande.
Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig
eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller 
oavsett orsaken till förlusten eller skadan.
Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållan
som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges i
något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, i
begränsning till, garantier avseende produktens allmä
eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller r
tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nok
rätten att revidera dokumentet eller återkalla det nä
föregående meddelande.
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on. Vänligen 
jare.

amvara som 
ra länder. Spridning 

eadsetet kan dra till 
kort eller andra 
t eftersom 
eras.

oken) i headsetets 
Pop-Port-uttaget på 
Tillgång till särskilda produkter kan variera efter regi
kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäl

Exportbestämmelser

Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller progr
omfattas av exportlagar och regelverk i USA och and
i strid mot lagen är förbjuden.

Obs! Delar av headsetet är magnetiska. H
sig föremål av metall. Förvara inte kredit
magnetiska lagringsmedia nära headsete
information som lagrats på dem kan rad

Komma igång
Sätt in headsetkontakten (se del 1 i början av handb
uttag (del 10). Sätt in Pop-PortTM-kontakten (del 11) i 
en kompatibel telefon. Nu kan headsetet användas.
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 din förmåga att 
d inte headsetet där 

lymknappens ändar 
a volymen håller du 

 vanligt sätt när 
lar du i enhetens 

 samtalsknappen 
i 
Varning! När du använder headsetet kan
höra omgivningens ljud påverkas. Använ
det kan hota säkerheten. 

Justera hörlursvolymen
Du justerar volymen genom att trycka på någon av vo
(del 2) på sidan av enheten. Om du snabbt vill juster
knappen nedtryckt.

Samtalshantering
Om du vill ringa ett samtal använder du telefonen på
enheten är ansluten till telefonen. Under samtalet ta
mikrofon (del 9).

Om telefonen kan hantera röstuppringning håller du
(del 4) nedtryckt och fortsätter enligt anvisningarna 
användarhandboken till telefonen.
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rycka på 
på telefonen. Om du 
ger på 

nappen eller genom 

 en kompatibel 

nivå. Kontinuerlig 
da hörseln. 

laren och trycker på 
 finns i 
Du kan besvara ett inkommande samtal genom att t
samtalsknappen eller genom att använda knapparna 
vill avvisa ett inkommande samtal trycker du två gån
samtalsknappen.

Du avslutar ett samtal genom att trycka på samtalsk
att använda knapparna på telefonen.

Lyssna på musik
Du kan använda headsetet för att lyssna på musik på
telefon.

Varning! Lyssna på musik på måttlig ljud
exponering av ljud på hög volym kan ska

Om du vill spela upp ett spår väljer du det i musikspe
uppspelnings-/pausknappen (del 5). Mer information
användarhandboken till telefonen.
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r snabbspolning 
er du på 
ddra genom spåren 
kt.

om musikspelaren 

knappen (del 6).

onen på telefonen. 
fonen.

arat trycker du flera 
 

Om du vill välja nästa spår trycker du på knappen fö
framåt (del 7). Om du vill välja föregående spår tryck
bakåtspolningsknappen (del 8). Om du snabbt vill blä
under uppspelning håller du endera knappen nedtryc

Om du vill göra en paus i uppspelningen eller starta 
trycker du på uppspelnings-/pausknappen.

Om du vill stoppa musikspelaren trycker du på stopp

Lyssna på radio
Om du vill lyssna på FM-radio startar du radiofunkti
Mer information finns i användarhandboken till tele

Om du vill söka efter en radiokanal som du tidigare sp
gånger på knappen för snabbspolning framåt eller på
bakåtspolningsknappen.
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kjuter du 
okia-texten. När du 
otsatt riktning.

ld med stor 
rg. Genom att följa 
ventuella skador.

lla typer av vätskor 
ska kretsarna. Om 

utsiga miljöer. 
enter kan ta skada.
Låsa och låsa upp knapparna
Om du vill låsa alla knappar utom samtalsknappen s
knapplåsomkopplaren (del 3) på enhetens sida mot N
vill låsa upp knapparna skjuter du låsomkopplaren i m

Skötsel och underhåll
Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framstäl
yrkesskicklighet och bör behandlas med största omso
nedanstående råd kan du se till att garantin täcker e

• Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn

• Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och a
kan innehålla ämnen som fräter på de elektroni
enheten blir blöt låter du den torka ordentligt.

• Använd eller förvara inte enheten i dammiga, sm
Enhetens rörliga delar och elektroniska kompon
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peraturer kan 
skada batterierna 

en värms upp till 
, vilket kan skada de 

å den. Om den 
en gå sönder.

ler frätande/starka 

s rörliga delar och 

ill närmaste 
• Förvara inte enheten på varma platser. Höga tem
förkorta livslängden för elektroniska apparater, 
och förvränga eller smälta vissa plaster.

• Förvara inte enheten på kalla platser. När enhet
normal temperatur kan det bildas fukt på insidan
elektroniska kretsarna.

• Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller p
behandlas omilt kan kretskorten och finmekanik

• Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel el
rengöringsmedel för att rengöra enheten.

• Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till des
hindra normal användning.

Om headsetet inte fungerar som det ska tar du det t
kvalificerade serviceverkstad.


